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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за
недотримання
вимог
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»
На підставі постанови НКРЕКП від 28 липня 2021 року № 1217 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення про проведення перевірки від 29 липня 2021
року №451 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з
розподілу електричної енергії), за період діяльності з 01 грудня 2018 року по 23 червня
2021 року, за результатами якої складено Акт від 16 серпня 2021 року № 412, який
розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат листом від 25.08.2021 № 06/100/3426 надав письмові заперечення та
обґрунтування до Акту позапланової виїзної перевірки від 16 серпня 2021 року № 412,
які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:
№
з/п

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 26 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з
Ліцензійних умов з розподілу приєднання електроустановки замовника до
електричної енергії № 1470;
системи
розподілу
електричної
енергії
з
урахуванням положень статті 21 Закону України
«Про ринок електричної енергії» за умови
дотримання замовником вимог кодексу систем
розподілу
1

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу
IV Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018
року № 310 (далі – Кодексу
систем розподілу)

яким встановлено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок
замовника першого ступеня потужності становить
45 календарних днів, починаючи з наступного
робочого дня від дати оплати замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання. Для електроустановок замовника
другого ступеня потужності цей строк становить 60
календарних днів, починаючи з наступного робочого

дня від дати оплати замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу
IV Кодексу систем розподілу
(у редакції, що була чинною
до 07.12.2019)

яким встановлено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок
Замовника першого ступеня потужності становить
20 календарних днів від дати оплати Замовником
ОСР вартості приєднання відповідно до договору
про приєднання.

Щодо взаємовідносин з гр. Бондаренко О. В.
Щодо виконання ОСР умов Договору про стандартне приєднання до електричних мереж
системи розподілу від 04.01.2021 № К-14-21-0011 (далі – Договір від 04.01.2021 № К-14-21-0011)
Між гр. Бондаренко О. В та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» взаємовідносини щодо приєднання будинку садибного типу з
господарськими будівлями та спорудам до електричних мереж електроустановок за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, Богдана Хмельницького, 44,
врегульовані Договором від 04.01.2021 № К-14-21-0011, невід’ємним додатком до якого є
відповідні Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок
від 04.01.2021 № К-14-21-0011. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання)
потужності становить 12 кВт (І ступінь потужності).
Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності
становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати
замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
14.01.2021 гр. Бондаренко О. В на виконання умов договору від 04.01.2021
№ К-14-21-0011 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж
в повному обсязі у розмірі 11 121,60 грн (з ПДВ).
Таким чином, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання
по вищезазначеному Договору від 04.01.2021 № К-14-21-0011 мала бути надана замовнику до
28.02.2021 (включно).
Під час проведення перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої
послуги з приєднання до електричних мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку
замовника
від
02.03.2021
№
91615693,
підписаного
гр.
Закорко
О.М.
(за дорученням гр. Бондаренко О. В).
З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано встановлені Кодексом та Договором
від 04.01.2021 № К-14-21-0011 терміни надання послуги зі стандартного приєднання гр.
Бондаренко О. В на 2 календарних дні.
Товариством надано комісії з перевірки заяву за підписом гр. Бондаренко О. В
(без дати) про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПРАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
Щодо виконання ОСР умов Договору про стандартне приєднання до електричних мереж
системи розподілу від 08.01.2021 № К-14-21-0046 (далі – Договір від 08.01.2021 № К-14-210046).
Між гр. Бондаренко О. В та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» взаємовідносини щодо приєднання будинку садибного типу з
господарськими будівлями та спорудам до електричних мереж електроустановок за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, Богдана Хмельницького, 44 А,
урегульовані Договором від 08.01.2021 № К-14-21-0046, невід’ємним додатком до якого є
відповідні Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок

від 08.01.2021 № К-14-21-0046. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання)
потужності становить 12 кВт (І ступінь потужності).
13.01.2021 гр. Бондаренко О. В на виконання умов договору від 04.01.2021
№ К-14-21-0046 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж
в повному обсязі у розмірі 19 065,60 грн (з ПДВ).
Таким чином відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання
по вищезазначеному Договору від 08.01.2021 № К-14-21-0046 мала бути надана замовнику до
27.02.2021 (включно).
Під час проведення перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги
з приєднання до електричних мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника
від 02.03.2021 № 91614735, підписаного гр. Закорко О.М. (за дорученням гр. Бондаренко О. В),
що свідчить про недотримання Ліцензіатом встановлених Кодексом та Договором від
08.01.2021 № К-14-21-0046 терміни надання послуги зі стандартного приєднання гр. Бондаренко
О. В на 3 календарних дні.
Товариством надано комісії з перевірки заяву за підписом гр. Бондаренко О. В
(без дати) про вирішення питання по суті та відсутність претензій до ПРАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
Аналогічні порушення щодо недотримання термінів надання послуг зі стандартного
приєднання виявлені під час дослідження питань надання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуг з приєднання замовникам:
гр. Керничанська О. В (стор. 13–14 Акту № 412) (03.02.2021 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 14.05.2021 за № 91617634, послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 55 календарних днів);
гр. Кольга В. В. (стор. 15-16 Акту № 412) (30.09.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, послуга з приєднання по вищезазначеному договору мала бути надана
замовнику до 29.11.2020. На момент проведення перевірки послуга зі стандартного приєднання
не надана);
гр. Леснік Е. В. (стор. 16-18 Акту № 412) (25.11.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 15.05.2021 за № 91578930, послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 126 календарних днів). Товариством надано
комісії з перевірки заяву за підписом гр. Леснік Е. В. (без дати) про вирішення питання по суті та
відсутність претензій до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
гр. Лебедєва Л. В. (стор. 18-19 Акту № 412) (20.10.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 22.03.2021 за № 91578602, послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 93 календарних днів). Товариством надано комісії
з перевірки заяву за підписом гр. Лебедєвої Л. В.(від 05.07.2021) про вирішення питання по суті та
відсутність претензій до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
гр. Макаренко С. М. (стор. 20-21 Акту № 412) (22.10.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 07.12.2020 за № 91658874, послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 1 календарний день). Товариством надано комісії
з перевірки заяву за підписом гр. Макаренко С. М. від 30.07.2021 про вирішення питання по суті та
відсутність претензій до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
гр. Неважай Д. О. (стор. 21-23 Акту № 412) (02.02.2021 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 14.05.2021 за № 91617634004, послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 56 календарних днів);

гр. Мосійчук С. В. (від інтересах якого діє гр. Остапович В. М.) (стор. 27-28 Акту № 412)
(06.08.2020 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання, послуга з приєднання по
договору мала бути надана замовнику до 05.10.2020. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги з
приєднання до електричних мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника від
22.08.2020 № 91600901, без підпису гр. Мосійчук С. В., який був надісланий Товариством на підпис
замовнику поштою рекомендованим листом від 27.07.2021 № 03/800/11763. Трекінг Укрпошта –
0413606508436 – відправлення вручено 30.07.2021;
гр. Сергієнко М. Ю. (стор. 29-31 Акту № 412) (19.01.2021 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, послуга з приєднання по договору мала бути надана замовнику до
05.03.2021. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки
копію акту приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних мереж Ліцензіата
індивідуального житлового будинку замовника від 25.03.2021 № 91644852, без підпису гр. Сергієнко
М. Ю., який був надісланий Товариством на підпис замовнику поштою рекомендованим листом
від 12.04.2021 № 03/800/5890. Трекінг Укрпошта – 0413606371805 – відправлення вручено
23.04.2021;
гр. Хоменко В. О. (стор. 31-32 Акту № 412) (07.12.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 17.05.2021 за № 91617634004, послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 101 календарних днів);
гр. Чечоткін В. В. (стор. 23-35 Акту № 412) (30.12.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, послуга з приєднання по договору мала бути надана замовнику до
28.02.2021. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало комісії з перевірки
копію акту приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних мереж Ліцензіата
індивідуального житлового будинку замовника від 12.03.2021, без підпису гр. Чечоткіна В. В, який
був надісланий Товариством на підпис замовнику поштою рекомендованим листом від 27.07.2021
№ 03/800/11763616. Трекінг Укрпошта – 0413606508460 – відправлення не вручене під час
доставки 30.07.2021;
гр. Чернега О. О. (стор. 35-36 Акту № 412) (26.12.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 15.03.2021 за № 91607506, послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 33 календарних днів);
гр. Василюк М. В. (стор. 36-38 Акту № 412) (01.06.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання. Товариством направлено акт приймання-передачі наданої послуги з
приєднання до електричних мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника
від 16.09.2020 № 91503278 на підпис замовнику поштою рекомендованим листом від
22.03.2021 № 03/800/4846. Трекінг Укрпошта – 0413606369487. Акт приймання-передачі
наданої послуги підписано гр. Василюком М.В. 31.03.2021. Таким чином послуга надана з
недотриманням термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 243 календарних днів).
гр. Гресько О. Т. (стор. 38-40 Акту № 412) (09.12.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання послуга з приєднання, по договору мала бути надана замовнику до
07.02.2021. Товариством направлено акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до
електричних мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника від 27.12.2020
№ 91588301 на підпис замовнику поштою рекомендованим листом від 29.03.2021 №
03/800/5255. Трекінг Укрпошта – 0413606370264, відправлення вручене 09.04.2021. На момент
проведення перевірки акт приймання-передачі наданої послуги замовником не підписано.
гр. Закалюжна Г.А ( в інтересах якої діє гр. Миколенко О. Д.) (стор. 40-42 Акту № 412)
(26.11.2020 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання, акт приймання-передачі
наданої послуги з приєднання до електричних мереж Ліцензіата укладено 22.01.2021 за
№ 91638195, послуга надана з недотриманням термінів надання послуги зі стандартного
приєднання на 12 календарних днів);

гр. Журавель В. В. (стор. 42-45 Акту № 412) (23.07.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало
комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника від 10.06.2021 без підпису
замовника. Товариство направило на підпис замовнику акт приймання-передачі поштою
рекомендованим листом від 24.06.2021 № 03/800/9699. Трекінг Укрпошта –0413606461022 –
відправлення вручене 01.07.2021. На момент проведення перевірки акт приймання-передачі
наданої послуги замовником не підписано.
гр. Сторожук К. І. (стор. 45-47 Акту № 412) (24.10.2019 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало
комісії з перевірки копію акту приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата індивідуального житлового будинку замовника від 30.08.2020 № 91677270 без
підпису замовника. Товариством направило на підпис замовнику акт приймання-передачі поштою
рекомендованим листом від 27.07.2021 № 03/800/9699. Трекінг Укрпошта –0413606508770 –
відправлення повернуто за зворотною адресою – 11.08.2021. На момент проведення перевірки
акт приймання-передачі наданої послуги замовником не підписано.
гр. Пефтієвої О. І. (стор. 49-50 Акту № 412) (27.11.2020 сплачено вартість послуги із
стандартного приєднання, акт приймання-передачі наданої послуги з приєднання до електричних
мереж Ліцензіата укладено 30.01.2021 за № 9163819544049, послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 17 календарних днів).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом позапланової
виїзної перевірки від 16 серпня 2021 року № 412 встановлено та зафіксовано, що у
взаємовідносинах зі споживачем гр. Замятіною Н. В., споживачем 22.06.2020
сплачено вартість послуги із стандартного приєднання послуга з приєднання, по
договору мала бути надана замовнику до 22.08.2020. Водночас надання Товариством
послуги зі стандартного приєднання підтверджується актом приймання-передачі
наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата індивідуального
житлового будинку замовника від 30.07.2020 № 91612456.
Відповідно до службової записки Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики від 09.09.2021 № 2254/17-21 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано листом від 29.01.2021 № 03/800/1716 інформацію
щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників,
які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного
приєднання, за формою, наведеною в додатку1 до Методики, та пояснювальну
записку, що містить обґрунтування витрат.
В
наданій
звітній
інформації
дата
підписання
Акта
про
надання/отримання послуги з приєднання гр. Замятіній Н. В. вказана 31.12.2020.
Крім того, відповідно до вищезазначеної службової записки Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики, в наданій звітній інформації відсутня
інформація щодо фактичних витрат на приєднання електроустановок
гр. Макаренка С. М. упродовж календарного року.

2

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу яким визначено, що у разі отримання від замовника
IV Кодексу систем розподілу
заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний
протягом 15 робочих днів надати замовнику
відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів)

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом
15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів).
Перевіркою встановлено, що гр. Керничанська О. В. 15.04.2021 (вх. Товариства від
19.04.2021 №К-3038) звернулась до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення
строків надання послуги з приєднання.
Товариство листом від 12.05.2021 № 04/440/7360 направило Заявнику відповідь з
поясненнями щодо процесу виконання будівельно-монтажних робіт, проте обґрунтованої
відмови з наданням підтверджуючих документів Товариством у листі від 12.05.2021
№04/440/7360 не надано.
Перевіркою встановлено, що гр. Неважай Д. О. 15.04.2021 (вх. Товариства від 19.04.2021
№ Н-3037) та 27.05.2021 (вх. Товариства від 27.05.2021 № Н-3912) звернувся до ПРАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про відшкодування коштів та
сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання.
Товариство, з порушенням терміну, визначеним пунктом 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу,
листами від 12.05.2021 №04/440/7235 та від 23.06.2021 № 04/440/9680 надало заявникові
відповідь, відповідно до якої (мовою документа) «…Відповідно до Положень статті 10 Закону
України «Про ринок електричної енергії», до повноважень місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у відносинах із суб’єктами електроененергетики належить
погодження на підпорядкованій їм території об‘єктів електроенергетики виходячи з інтересів
територіальної громади.
Зазначаємо, що через великий ризик можливого зараження на вірус COVID – 19, у м. Києві
та Київській області запроваджено комплекс карантинних заходів.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19) від 17 березня
2020 року №530-ІХ внесені зміни до частини другої статті 14-1 Закону України «Про торговопромислові палати в Україні», відповідно до яких карантин, встановлений Кабінетом Міністрів
України, є форс-мажорною обставиною……. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виконані всі зобов’язання згідно Договору про стандарте приєднання до
електричних мереж системи розподілу, а тому Компанія не вбачає підстав для задоволення
Ваших звернень».
Комісія з перевірки зазначає, поняття форс-мажорних обставин, регулюється Законом
України «Про торгово-промислові палати в Україні». Згідно пункту 2 статті 14-1 даного Закону
«Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та
невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених
умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими
нормативними актами».
Засвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про настання таких обставин,
відноситься до компетенції Торгово-промислової палати України (далі – ТПП) та
уповноважених регіональних органів ТПП. Згідно Регламенту засвідчення Торговопромисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форсмажорних обставин (далі – Регламент), за зверненням суб’єктів господарської діяльності
(юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та будь-яких фізичних осіб, окремо, по кожному
окремому договору, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання
яких настало згідно з умовами договору (контракту, угоди та ін.), законодавчих чи інших
нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин,
видають даний сертифікат.
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало засвідчення форсмажорних обставин та Сертифіката про настання таких обставин, виконання яких настало
згідно з умовами договору від 18.01.2021 № К-07-21-0026 та виконання якого стало
неможливим через наявність форс-мажорних обставин.

Перевіркою встановлено, що гр. Сергієнко М. Ю. 11.07.2021 (вх. Товариства від 12.07.2021
№ С-5188) звернулась до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою
про відшкодування.
Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 26.07.2021 № 04/440/11724
направило відповідь з поясненнями щодо процесу виконання умов договору, проте
обґрунтованої відмови з наданням підтверджуючих документів Товариством у листі від
26.07.2021 № 04/440/11724 не надано.
Перевіркою встановлено, що гр. Хоменко В. О. 01.06.2021 (вх. Товариства від 09.07.2021
№ Х-5154) звернувся до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із
заявою про відшкодування.
Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 05.08.2021 № 04/440/12347
направило відповідь з поясненнями щодо процесу виконання умов договору, проте
обґрунтованої відмови з наданням підтверджуючих документів Товариством у листі від
05.08.2021 № 04/440/12347 не надано.
Перевіркою встановлено, що гр. Жураєва К. А. 10.11.2020 (вх. Товариства від 18.11.2020
№ Ж-4778) звернулась до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із
заявою про відшкодування.
Комісія з перевірки зазначає, що Товариство листом від 12.05.2021 № 04/440/7235
направило відповідь з поясненнями щодо процесу виконання умов договору, проте
обґрунтованої відмови з наданням підтверджуючих документів Товариством у листі від
12.05.2021 № 04/440/7235 не надано.
підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з
приєднання електроустановки замовника до
системи
розподілу
електричної
енергії
з
урахуванням положень статті 21 Закону України
«Про ринок електричної енергії» за умови
дотримання замовником вимог кодексу систем
розподілу

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу
IV Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018
року № 310

яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання
через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних ділянок для розміщення відповідних
об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника
(власників)
або
Користувача
(Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів
до закінчення строку надання послуги з приєднання
письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником)
повідомляє замовника про збільшення строку
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів
(з наданням документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням
найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з
наданням копій офіційного листування)

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу
IV Кодексу (у редакції, що
діяла до 07.12.2019),

яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання
через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних ділянок для розміщення відповідних

3

об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника
(власників)
або
Користувача
(Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів
до закінчення строку надання послуги з приєднання
письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником)
повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів
(з наданням документального підтвердження
причин виникнення затримки)
Щодо взаємовідносин з гр. Журавель В. В.
Перевіркою встановлено, що між гр. Журавель В. В. та ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» взаємовідносини щодо приєднання індивідуального
житлового будинку з будівельними струмоприймачами замовника до електричних мереж за
адресою: Київська обл Броварський р-н, с. Пухівка, Сагайдачного, 13 врегульовані Договором
від 20.07.2020 № К-06-20-0410, невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови
стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 20.07.2020
№ К-06-20-0410. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності
становить 17 кВт (ІІ ступінь потужності).
23.07.2020 гр. Журавель В. В. на виконання умов Договору від 20.07.2020
№ К-06-20-0410 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж
в повному обсязі у розмірі 35 659,20 грн (з ПДВ).
Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності
становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати
замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних
днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання
через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10
календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб,
узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не
більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин
виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування).
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розпочато процедуру
відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, про що
замовника було листами від 31.08.2020 № 02/200/200/14764, від 10.09.2020 № 02/200/200/15392,
від 18.09.2020 № 02/200/200/15795, від 28.09.2020 № 02/200/200/16264, від 08.10.2020
№ 02/200/200/16778, від 16.10.2020 № 02/200/200/17259, від 26.10.2020 № 02/200/200/14764,
від 05.11.2020 № 02/200/200/18135, від 13.11.2020 № 02/200/200/18525, від 23.11.2020
№ 02/200/200/18931, від 03.12.2020 № 02/200/200/19366, від 11.12.2020 № 02/200/200/19687,
від 21.12.2020 № 02/200/200/20105, від 31.12.2020 № 02/200/200/20697, від 08.01.2021
№ 02/200/200/20953, від 18.01.2021 № 02/200/200/0367, від 08.01.2021 № 02/200/200/0991,
від 05.02.2021 № 02/200/200/1438, від 15.02.2021 № 02/200/200/1787, від 25.02.2021
№ 02/200/200/2164, від 04.03.2021 № 02/200/200/2447, від 12.03.2021 № 02/200/200/2861,
від 22.03.2021 № 02/200/200/3332, від 01.04.2021 № 02/200/200/3774, від 09.04.2021
№ 02/200/200/4318, від 19.04.2021 № 02/200/200/4696, від 29.04.2021 № 02/200/200/5171,
від 07.05.2021 № 02/200/200/5736, від 17.05.2021 № 02/200/200/6065, від 27.05.2021

№ 02/200/200/6832, від 04.06.2021 № 02/200/200/7179, від 14.06.2021 № 02/200/200/7685,
повідомлено про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання,
встановленого пунктом 3.1 Договору на 10 календарних днів, через затримку здійснення заходів
щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики
(затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)).
Проведеним комісією з проведення перевірки аналізом листів ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 08.01.2021 № 02/200/200/20953, від 18.01.2021
№ 02/200/200/0367, від 08.01.2021 № 02/200/200/0991, від 05.02.2021 № 02/200/200/1438,
від 15.02.2021 № 02/200/200/1787, від 25.02.2021 № 02/200/200/2164, від 04.03.2021
№ 02/200/200/2447, від 12.03.2021 № 02/200/200/2861, від 22.03.2021 № 02/200/200/3332,
від 01.04.2021 № 02/200/200/3774, від 09.04.2021 № 02/200/200/4318, від 19.04.2021
№ 02/200/200/4696, від 29.04.2021 № 02/200/200/5171, від 07.05.2021 № 02/200/200/5736,
від 17.05.2021 № 02/200/200/6065, від 27.05.2021 № 02/200/200/6832, від 04.06.2021
№ 02/200/200/7179, від 14.06.2021 № 02/200/200/7685, встановлено відсутність надання
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій
офіційного листування.
Аналогічні порушення щодо ненадання документального підтвердження причин
виникнення затримки Замовнику про подовження строку надання послуги з приєднання у
зв’язку з необхідністю відведення земельних ділянок виявлені під час дослідження питань
надання ПРАТ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуг з
приєднання замовникам:
гр. Сторожук К. І. (стор. 45-46 Акту № 412) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального
підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій,
до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного
листування.
підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з
приєднання електроустановки замовника до
системи
розподілу
електричної
енергії
з
урахуванням положень статті 21 Закону України
«Про ринок електричної енергії» за умови
дотримання замовником вимог кодексу систем
розподілу

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу
IV Кодексу систем розподілу
(у редакції, що чинна з
01.07.2020)

яким встановлено, що ОСР не має права відмовити
в приєднанні електроустановок замовника до
системи розподілу за умови дотримання замовником
вимог розділу IV Кодексу

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу
IV Кодексу систем розподілу,

яким встановлено, що Технічні умови на
нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з
проєктом договору про нестандартне приєднання
надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати
реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів
у разі необхідності погодження технічних умов з
ОСП

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу
IV Кодексу систем розподілу.

в частині ненадання замовнику зауважень щодо
повноти та належного оформлення документів з

обґрунтуванням причин наведених зауважень у
спосіб, указаний у заяві про приєднання
Згідно положень пунктів 4.4.1 та 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу, Замовник звертається
до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою,
наведеною в додатку 4 Кодексу. ОСР оприлюднює на власному вебсайті порядок подання заяви
на приєднання.
Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається замовником
особисто або через уповноваженого представника, або надсилається поштовим рекомендованим
відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ОСР у
мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому
законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.
До заяви про приєднання додаються:
1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або
копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта,
копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або
копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну
ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із
зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в
масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта
(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів,
що приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на
право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання
документів;
4) ТЕО (за наявності).
Згідно з положеннями пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, при отриманні
неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених
поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи,
вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви
інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного
оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.
Перевіркою встановлено, що Обслуговуючий кооператив Садівницьке товариство
«Левада» звернулось до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою
про приєднання електроустановки певної потужності від 28.09.2020 № С28092017320 за
адресою: Київська область, Обухівський район, Великодмитровська сільська рада
(функціональне призначення – підключення будинків), з розрахунковою потужністю 200 кВт. У
заяві вказано адресу для листування – Київська область, Обухівський район,
Старобезрадичівська сільська рада, ОКСТ «Левада».
До зазначеної заяви про приєднання, відповідно пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу
було надано повний пакет документів, а саме :
на підтвердження права користування земельною ділянкою СТ «Левада» копію
Державного акта на землю від 1988 № 085567, виданого Міністерству внутрішніх справ
Української РСР (далі – Акт на землю), та рішення Виконавчого комітету Київської обласної
ради народних депутатів УРСР від 26.07.1988 № 167 про вилучення земель з користування
колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів і надання їх підприємствам, установам і
організаціям для виробничих потреб і розміщення колективних садів;
викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000;
ситуаційний план розміщення прогнозованої точки підключення;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
протокол від 01.07.2017 №1 звітно-виборних зборів;

довідка про взяття на облік платника податків.
Товариство листом від 30.09.2020 № 02/200/150-Пр/Р2309205382, за результатами
розгляду заяви від 28.09.2020 № С28092017320 про приєднання, в термін, визначений пунктом
4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу проінформувало про надання неповного комплекту
документів, а саме відсутність документу, що підтверджує право власності чи користування
земельною ділянкою СТ «Левада».
Проте, зазначений лист, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
було надіслано на адресу: Київська область, Обухівський район, с. Нові Безрадичі.
СТ «Левада» вдруге звернулось до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності
від 25.11.2020 № С25112020880 за адресою: Київська область, Обухівський район,
Великодмитровська сільська рада (функціональне призначення – підключення будинків), з
розрахунковою потужністю 200 кВт. У заяві вказано адресу для листування – Київська
область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, ОКСТ «Левада».
До зазначеної заяви про приєднання, відповідно пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу
було надано повний пакет документів, а саме :
на підтвердження права користування земельною ділянкою СТ «Левада» копію
Державного акта на землю від 1988 № 085567, виданого Міністерству внутрішніх справ
Української РСР (далі – Акт на землю), та рішення Виконавчого комітету Київської обласної
ради народних депутатів УРСР від 26.07.1988 № 167 про вилучення земель з користування
колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів і надання їх підприємствам, установам і
організаціям для виробничих потреб і розміщення колективних садів;
викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000;
ситуаційний план розміщення прогнозованої точки підключення;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
протокол від 01.07.2017 №1 звітно-виборних зборів;
довідка про взяття на облік платника податків.
Товариство листом від 25.11.2020 № 03/810-Пр/25112020880, за результатами розгляду
заяви від 25.11.2020 № С25112020880 про приєднання, в термін, визначений пунктом 4.4.4 глави
4.4 розділу IV Кодексу проінформувало про надання неповного комплекту документів, а
саме відсутність документу, що підтверджує право власності чи користування земельною
ділянкою СТ «Левада».
Проте, зазначений лист, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
було надіслано на адресу: Київська область, Обухівський район, с. Нові Безрадичі.
СТ «Левада» вкотре звернулось до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності
від 10.06.2021 № С10062136592 за адресою: Київська область, Обухівський район,
Великодмитровська сільська рада (функціональне призначення – підключення будинків), з
розрахунковою потужністю 200 кВт. До зазначеної заяви про приєднання, відповідно пункту
4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу було надано повний пакет документів. У заяві вказано адресу
для листування – Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська
рада, ОКСТ «Левада».
Товариство листом від 10.06.2021 № 03/810-Пр/ С10062136592, за результатами
розгляду заяви від 10.06.2020 № С10062136592 про приєднання, в термін, визначений пунктом
4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу проінформувало про надання неповного комплекту
документів, а саме відсутність документу, що підтверджує право власності чи користування
земельною ділянкою СТ «Левада», а також про те, що у заяві не було зазначено відомостей про
номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зазначений лист, ПРАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надіслано на адресу: Київська область,
Обухівський район, с. Старі Безрадичі.

Комісія з перевірки зазначає, що враховуючи наявність копії Державного акта на землю
від 1988 № 085567, виданого Міністерству внутрішніх справ Української РСР та рішення
Виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів УРСР від 26.07.1988
№ 167 про вилучення земель з користування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів
і надання їх підприємствам, установам і організаціям для виробничих потреб і розміщення
колективних садів у ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відсутні
підстави для відмови СТ «Левада» у наданні послуги з приєднання електроустановок до
електричних мереж оператора системи розподілу, а саме видачі проєкту договору про
приєднання та технічних умов на приєднання.

З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»
накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код
ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного
регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у строк до 01 листопада 2021 року:
1) надати замовникам гр. Кользі В. В., гр. Мосійчук С. В., гр. Сергієнко М. Ю.,
гр. Чечоткіну В. В., гр. Греську О. Т., гр. Журавлю В. В. та гр. Сторожук К. І. послугу з
приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акта прийманняпередачі послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, про що у строк до
20 листопада 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та
Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.
2) надати Обслуговуючому кооперативу Садівницьке товариство «Левада»
технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору
про нестандартне приєднання відповідно до заяви від 10.06.2021, про що у строк до
20 листопада 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та
Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.
3) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
уточнений звіт щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок
замовників, які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного
приєднання за 2020 рік з урахуванням наданих послуг зі стандартного приєднання
гр. Замятіній Н. В. та гр. Макаренку С. М.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на ПРАТ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання
вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку
електричної
енергії,
порушення
Ліцензійних
умов
з
розподілу
електричної енергії та здійснення
заходів державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 вересня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 16 серпня 2021 року № 412, проведеної відповідно
до постанови НКРЕКП від 28 липня 2021 року № 1217 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної
перевірки від 29 липня 2021 року № 451, установлено, що ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано вимоги нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
№ 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:
Кодекс систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодексу систем розподілу) а саме:
пункт 4.1.2 глави 4.1 розділу IV яким встановлено, що у разі отримання від
замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів
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надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів),
пункт 4.2.4 глави 4.2 розділу IV ( у редакції, що була чинною до 07.12.2019)
яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для
електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить
20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання
відповідно до договору про приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної
ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб
узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки),
пункт 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діє з 07.12.2019) яким
встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для
електроустановок замовника першого ступеня потужності становить
45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати
замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати
оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної
ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб,
узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення
землевідведення з наданням копій офіційного листування),
пункт 4.2.5 глави 4.2 розділу IV яким визначено, що у разі отримання від
замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів
надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів)
пункт 4.4.4 глави 4.4 розділу IV в частині ненадання замовнику зауважень
щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин
наведених зауважень у спосіб, указаний у заяві про приєднання,
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пункт 4.5.6 глави 4.5 розділу IV яким встановлено, що Технічні умови на
нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про
нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання,
та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП;
підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки
замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень
статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання
замовником вимог кодексу систем розподілу.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статтей 19
та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77
Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі
85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код
ЄДРПОУ 23243188) за порушення:
Кодексу систем розподілу, а саме:
пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV яким встановлено, що у разі отримання
від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих
днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів),
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV ( у редакції, що була чинною до
07.12.2019) яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного
приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності
становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної
ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб
узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки),
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пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діє з 07.12.2019) яким
встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для
електроустановок замовника першого ступеня потужності становить
45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати
замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати
оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання.
У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної
ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб,
узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення
землевідведення з наданням копій офіційного листування),
пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV яким визначено, що у разі отримання від
замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів
надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів)
пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV в частині ненадання замовнику зауважень
щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин
наведених зауважень у спосіб, указаний у заяві про приєднання,
пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV яким встановлено, що Технічні умови на
нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про
нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання,
та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП;
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки
замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень
статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання
замовником вимог кодексу систем розподілу.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи
та інші санкції»).
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2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті
17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у строк
до 01 листопада 2021 року:
1) надати замовникам гр. Кользі В. В., гр. Мосійчук С. В., гр. Сергієнко М.
Ю., гр. Чечоткіну В. В., гр. Греську О. Т., гр. Журавлю В. В. та гр. Сторожук К. І.
послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням
акта приймання-передачі послуги з приєднання електроустановок до
електричних мереж, про що у строк до 20 листопада 2021 року повідомити
НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів;
2) надати Обслуговуючому кооперативу Садівницьке товариство «Левада»
технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом
договору про нестандартне приєднання відповідно до заяви від 10.06.2021, про
що у строк до 20 листопада 2021 року повідомити НКРЕКП та Управління
НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених
копій підтвердних документів;
3) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області уточнений звіт щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання
електроустановок замовників, які за ознаками відповідають першому та другому
ступеням стандартного приєднання за 2020 рік з урахуванням наданих послуг зі
стандартного приєднання гр. Замятіній Н. В. та гр. Макаренку С. М.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

